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Abstrakt 

Pro svou závěrečnou práci jsem zvolila téma Zimní olympijské hry. Práce pojednává o historii 

ZOH, v souvislosti s historií se zabývám také úspěchy československých a českých reprezentantů. 

Představuji jednotlivé sporty a disciplíny, které jsou na programu ZOH. V práci jsem zmínila cestu 

našich hokejistů za olympijským zlatem v Naganu roku 1998. Dozvíte se také jména nejúspěšnějších 

sportovců a zemí Zimních olympijských her vůbec.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Abstract 

For my final work I’ve chosen the topic:Winter olympic games. I want to show you the history of 

Winter olympic games,it’s disciplines and the most sucessful countries. I will tell you about Czech 

sportsmen and their successes. You can also read something about the victory of our ice hockey 

players in Nagano.  
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ÚVOD 

Ve své práci se zabývám jednou z největších sportovních událostí světa, zimní 

olympiádou. Toto téma jsem si vybrala proto, že mám pocit, že pořád je mezi našimi fanoušky 

pokládána za větší událost letní olympiáda. Možná kvůli tomu, že na letních hrách zaznamenávají 

naši reprezentanti větší úspěchy. Na zimních hrách kromě hokeje a biatlonu nedosahujeme během 

historie větších ocenění. Jedním z faktorů může být i to, že zimní olympiáda se konala vždy ve 

stejný rok jako letní a trvalo dlouhou dobu, než se zimní hry staly na tolik rozsáhlými, aby se 

konaly samostatně, každé čtyři roky.   

Je mým cílem čtenářům představit hry od samého začátku. Přes historii her a úspěchy 

nejen našich reprezentantů se dostanu až do roku 1998, kdy připomenu hokejový turnaj století, 

který skončil pro naše hokejisty zlatými medailemi. Na zimní olympiádě je spousta moderních 

disciplín, které jsem chtěla čtenářům představit alespoň dle ženského a mužského rozdělení. 

Konkrétněji jsem se zaměřila na snowboarding, který se i v naší zemi začíná stávat populárnějším. 
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1 HISTORIE ZOH 

1.1 Vznik ZOH 

S návrhem uspořádat Zimní olympijské hry přišel již v roce 1899 český průkopník sportu 

 Josef Rössler-Ořovský. Tento návrh byl podpořen státy, jako například Kanada a Švýcarsko, 

ale skandinávské země s tím značně nesouhlasily. Pořádaly od roku 1901 Severské hry a měly 

obavy, že při pořádání Zimní olympiády jejich hry zaniknou. Konečné rozhodnutí o vzniku 

zimních her bylo projednáváno roku 1921 ve Švýcarsku. Bylo rozhodnuto, že při pořádání letní 

olympiády v roce 1924 ve Francii mají Francouzi právo uspořádat tzv. „Týden zimních sportů“ 

v Chamonixu, který však nebude zahrnut do programu olympiády. Rok po skončení těchto her byl 

oficiálně označen Týden zimních sportů za I. Zimní olympijské hry. Od roku 1924 se konaly každé 

čtyři roky Zimní olympijské hry společně s letní olympiádou. Bylo tomu tak až do roku 1992, kdy 

byly obě olympiády naposledy uspořádány součastně. 

 

1.2 Zimní olympijské hry 1924 – Chamonix, Francie 

Prvních Zimních olympijských her se zúčastnilo celkem 16 zemí. Mezi nimi nechybělo ani 

Československo. Soutěžilo se v 9 sportech, v 16 disciplínách, z toho byly dvě úplné novinky 

a na hrách byly předvedeny jako ukázkové. Historicky prvním držitelem medaile ze Zimních 

olympijských her se stal rychlobruslař Spojených států  Charles Jewtraw. Součástí her byl 

i hokejový turnaj, který ovládl tým Toronto Granites z Kanady. Nejúspěšnější zemí se stalo celkově 

Norsko, za ním Finsko a na třetím místě skončilo Rakousko. 

 

znak ZOH 1924 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_R%C3%B6ssler-O%C5%99ovsk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Jewtraw
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1.3 Zimní olympijské hry 1928 – St. Moritz, Švýcarsko 

V roce 1928 se konaly první samostatné Zimní olympijské hry, které nebyly spojeny s letní 

olympiádou. Do švýcarského St. Moritz se sjelo celkem 495 sportovců z 25 zemí. Nejúspěšnější 

zemí se stalo Norsko, celkem s 15 medailemi, na druhém místě skončily Spojené státy americké 

s 6 medailemi a třetí příčka připadla Švédům, kteří vybojovali 5 medailí. Bronzovou medaili získal 

pro československou výpravu skokan na lyžích Rudolf Burkert.  

1.4 Zimní olympijské hry 1932 – Lake Placid, USA 

Zimní olympiáda byla v roce 1932 pořádána v Lake Placid v USA. Zúčastnilo se jí celkem 

306 sportovců ze 17 zemí. Nejúspěšnějšími se stali domácí, kteří získali 12 medailí, za nimi bylo 

s 10 medailemi Norsko a třetí nejúspěšnější výpravou se stalo Švédsko. Pro Československo tyto 

hry nepřinesly žádné úspěchy v podobě medaile. 

 

1.5 Zimní olympijské hry 1936 - Garmisch-Partenkirchen, Německo 

Na zimní olympiádě v roce 1936 v německém Garmisch-Partenkirchen bylo oficiálně 

zařazeno do programu her alpské lyžování. V Německu soutěžilo celkem 646 sportovců. Norsko 

znak ZOH 1928 

znak ZOH 1932 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Garmisch-Partenkirchen
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Garmisch-Partenkirchen
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opět ukázalo své kvality a s 15 medailemi se stalo nejúspěšnější zemí. Za nimi skončilo 

s 6 medailemi Německo, na třetím místě Švédsko. 

 

1.6 Zimní olympijské hry 1940 – Japonsko, Zimní olympijské hry 1944 – 

Itálie 

Hry v těchto letech byly zrušeny z důvodu probíhající světové války. 

1.7 Zimní olympijské hry 1948 - St. Moritz, Švýcarsko 

Po pauze, která byla způsobena válkou, se v roce 1948 sjelo 669 sportovců opět 

do St. Moritz ve Švýcarsku. Pro Československo byly hry velmi úspěšné, když družstvo ledních 

hokejistů vybojovalo stříbrné medaile. Tyto hry patřily skandinávským státům, Norsko se opět 

stalo nejúspěšnější zemí, za nimi bylo Švédsko a třetí nejlepší výpravou se stali reprezentanti 

ze Švýcarska. 

 

znak ZOH 1936 

znak ZOH 1948 
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1.8 Zimní olympijské hry 1952 – Oslo, Norsko 

V norském Oslu se konaly Zimní olympijské hry v roce 1952. Domácí se stali 

nejúspěšnějšími, celkem s 16 medailemi. Druhé místo patří Spojeným státům americkým 

s 11 medailemi. Těsně za nimi skončilo Finsko s 9 medailemi. Vlajkonošem československé 

výpravy byl držitel olympijské medaile, hokejista Václav Bubík. 

  

1.9 Zimní olympijské hry 1956 - Cortina d'Ampezzo, Itálie 

Do Itálie se roku 1956 sjelo 821 sportovců z 32 zemí. Poprvé se mezi tři nejúspěšnější 

země nedostalo Norsko. S 16 medailemi byl nejúspěšnější Sovětský svaz, za ním Rakousko 

s 11 medailemi a třetími nejlepšími se stali reprezentanti Finska. 

 

1.10  Zimní olympijské hry 1960 – Kalifornie, USA 

Zimní olympijské hry roku 1960 byly pořádány v Kalifornii ve Spojených státech. Sjeli se 

sem sportovci celkem z 30 zemí světa. Nejúspěšnější zemí se stal s 21 medailemi v podstatě 

bezkonkurenční Sovětský svaz. Za nimi skončilo Německo s 8 medailemi. Třetími nejlepšími 

znak ZOH 1952 

znak ZOH 1956 
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se stali sportovci ze Spojených států amerických. Pro československou výpravu vybojoval 

krasobruslař Karol Divín stříbro. 

 

1.11  Zimní olympijské hry 1964 – Innsbruck, Rakousko 

Deváté Zimní olympijské hry se uskutečnily v rakouském Innsbrucku v roce 1964. 

Československo zde zásluhou družstva ledních hokejistů získalo bronzové medaile. 

Nejúspěšnějším se stal opět Sovětský svaz s 25 medailemi, za nimi skončilo domácí Rakousko a na 

třetím místě Norsko. 

 

1.12  Zimní olympijské hry 1968 – Grenoble, Francie 

V roce 1968 byly pořádány Zimní olympijské hry v Grenoblu ve Francii. Celkem se sem 

sjelo 1158 sportovců z 37 zemí. Nejúspěšnějšími se stali se 14 medailemi reprezentanti Norska, 

těsně za nimi skončili se 13 medailemi sportovci Sovětského svazu a třetími nejlepšími se stali 

domácí Francouzi, celkem s 9 medailemi. Českoslovenští hokejisté získali opět stříbrné medaile, 

znak ZOH 1960 

znak ZOH 1964 
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bronzovou medaili vybojovala krasobruslařka Hana Mašková. Dokonce dvě medaile přidal skokan 

na lyžích Jiří Raška, který na středním můstku obsadil zlatou příčku a na velkém můstku stříbrnou. 

 

1.13  Zimní olympijské hry 1972 – Sapporo, Japonsko 

Roku 1972 byly poprvé Zimní olympijské hry uspořádány na asijském kontinentu. Do 

japonského města Sappora zavítalo 1106 sportovců z 35 zemí. Mezi tři nejúspěšnější země patří 

Sovětský svaz, jehož reprezentanti získali 16 medailí, Německo se 14 medailemi a Švýcarsko s 9 

medailemi. Pro Československo byly hry poměrně úspěšné, krasobruslař Ondrej Nepela vybojoval 

zlatou medaili, běžkyně na lyžích Helena Šikolová dosáhla na bronz. Družstvo hokejistů opět stálo 

na stupních vítězů, tentokrát s bronzovými medailemi. 

 

1.14  Zimní olympijské hry 1976 – Innsbruck, Rakousko 

Již podruhé se v rakouském Innsburcku konaly Zimní olympijské hry. Sjelo se sem celkem 

1123 reprezentantů. Nejúspěšnějšími se stali opět sportovci ze Sovětského svazu s 27 medailemi, 

za nimi skončilo Německo s 19 medailemi. Sportovcům Spojených států připadla s 9 medailemi 

znak ZOH 1968 

znak ZOH 1972 
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třetí příčka. I na těchto hrách ukázal československý hokej své kvality, družstvo vybojovalo opět 

stříbrné medaile. 

 

1.15  Zimní olympijské hry 1980 – Lake Placid, USA 

Dějištěm zimní olympiády v roce 1980 se stalo Lake Placid v New Yorku. Celkem 1072 

sportovců soutěžilo v různých disciplínách. Nejlépe si vedli reprezentanti Sovětského svazu, těsně 

za nimi skončilo Německo, třetími nejúspěšnějšími byly Spojené státy americké. Pro 

Československo získala Květa Jeriová, běžkyně na lyžích, bronzovou medaili. 

 

1.16  Zimní olympijské hry 1984 – Sarajevo, Jugoslávie 

Čtrnácté Zimní olympijské hry se uskutečnily v bosenském Sarajevu, v tehdejší Jugoslávii. 

Tyto hry byly jako první pořádány pod vedením sportovního funkcionáře Juana Antonia 

Samaranche. Do Sarajeva se sjelo celkem 1272 sportovců, ze 49 států. Nejúspěšnějšími se stali 

sportovci z Německa, Sovětského svazu a Spojených států amerických. Československo na těchto 

hrách vybojovalo doposud největší počet medailí. Štafeta běhu na lyžích získala stříbro, stejně jako 

znak ZOH 1976 

znak ZOH 1980 
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národní družstvo hokejistů. Individuální úspěchy v podobě bronzových medailí zaznamenali hned 

čtyři reprezentanti. Běžkyně na lyžích Květa Jeriová, skokan na lyžích Pavel Ploc, lyžařka Olga 

Charvátová a krasobruslař Jozef Sabovčík. 

 

1.17  Zimní olympijské hry 1988 – Calgary, Kanada 

Kanadské město Calgary hostilo roku 1988 Zmní olympijské hry. Olympiády se zúčastnilo 

1423 sportovců z 57 zemí. Již po několikáté se stali nejúspěšnější reprezentanti Sovětského svazu, 

za nimi reprezentanti Německa a třetí příčku obsadili švýcarští sportovci. Pro Československo 

vybojovala mužská štafeta běžců na lyžích bronzovou medaili, stejně jako skokan na lyžích Jiří 

Malec. Další cenný kov získal Pavel Ploc, když na velkém můstku obsadil stříbrnou příčku. 

  

1.18  Zimní olympijské hry 1992 – Albertville, Francie 

Ve francouzském městě Albertville byly pořádány poslední olympijské hry, které se konaly 

ve stejný rok jako Letní olympijské hry. Na těchto hrách byl poprvé představen curling, zatím jako 

ukázkový sport. Her se zúčastnilo 1801 sportovců, nejúspěšnějšími se stali němečtí reprezentanti 

s 16 medailemi. Druhý nejlepší byl Sjednocený tým s 23 medailemi, za ním pak Norsko. 

znak ZOH 1984 

znak ZOH 1988 
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Československo vybojovalo celkem tři bronzové medaile. Za jednotlivce byl úspěšný krasobruslař 

Petr Barna. Další dva bronzy připadly družstvu skokanů na lyžích a hokejistům. 

  

1.19  Zimní olympijské hry 1994 – Lillehammer, Norsko 

V roce 1994 se konaly první Zimní olympijské hry, které neprobíhaly součastně s letní 

olympiádou. Byly uspořádány již dva roky po předešlých.  Zúčastnilo se jich 1737 sportovců, 

z nichž nejlepší byli Rusové, Norové a Němci. Na těchto hrách reprezentovalo Českou republiky 

celkem 64 sportovců, bohužel žádný nedosáhl na medailový úspěch. Tyto hry se staly jedinými, na 

kterých Česko nezískalo žádný cenný kov. 

  

1.20  Zimní olympijské hry 1998 – Nagano, Japonsko 

Zimní olympiáda v roce 1998 v Naganu byla zajímavá zejména díky hokejovému turnaji. 

Poprvé byla přerušena NHL, takže mohli na olympiádu i hráči z nejlepší hokejové soutěže. 

Olympiády se zúčastnilo 2176 sportovců z toho 787 žen. Poprvé se začal alespoň trochu 

vyrovnávat poměr žen a mužů. Celkem s 29 medailemi se stalo nejúspěšnější Německo. Za ním 

znak ZOH 1992 

znak ZOH 1994 
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pak s 25 medailemi Norsko a s 18 medailemi Rusko. Nagano je pro Českou republiku spojeno 

zejména s obrovským úspěchem našich hokejistů, když ve finále porazili Rusko 1:0 a získali tak 

zlaté medaile. Další medaile přidala běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová. Ve stíhacím závodě 

na 10 kilometrů obsadila bronzovou příčku a v závodě na 5 km stříbrnou. 

 

1.21  Zimní olympijské hry 2002 – Salt Lake City, Spojené státy americké 

V Salt Lake City se konaly devatenácté Zimní olympijské hry, zúčastnilo se jich 2399 

sportovců ze 77 zemí. Mezi tři nejlepší státy patřilo Norsko, Německo a Spojené státy americké. 

Česká republika si ze Spojených států odvezla celkem tři medaile. Dvě stříbra vybojovala běžkyně 

na lyžích Kateřina Neumannová, zlatou medaili získal Aleš Valenta v akrobatickém lyžování. 

  

1.22  Zimní olympijské hry 2006 – Turín, Itálie 

Do Turína se sjelo 2660 sportovců z 80 zemí, aby mohli změřit své síly na zimní 

olympiádě. Nejlépe si vedli reprezentanti Německa, kteří získali 29 medailí. Druhými nejlepšími 

byli reprezentanti Spojených států amerických s 25 medailemi, těsně za nimi skončilo Rakousko 

s 23 medailemi. Česká republika získala bronzovou medaili zásluhou hokejistů, stříbrnou medaili 

díky běžci na lyžích Lukáši Bauerovi. Další dvě medaile přidala do své sbírky Kateřina 

znak ZOH 1998 

znak ZOH 2002 
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Neumannová, když ve skiatlonu obsadila stříbrnou pozici a v závodě na 30 km nenašla 

přemožitelku. 

  

1.23  Zimní olympijské hry 2010 – Vancouver, Kanada 

Dějištěm 21. Zimních olympijských her se stal kanadský Vancouver. Z 82 zemí se sjelo 

celkem 2 632 sportovců. Z nich si nejlépe vedli domácí, kteří se stali nejúspěšnější zemí této 

olympiády. Za nimi pak skončilo Německo a Spojené státy americké. Česká výprava na těchto 

hrách získala šest medailí. Štafeta běžců na lyžích, lyžařka Šárka Záhrobská a běžec na lyžích 

Lukáš Bauer obsadili bronzové pozice. Hned tři medaile získala rychlobruslařka Martina 

Sáblíková, v závodě na 1500m bronz a v závodech na 3000 a 5000m zlato. 

  

1.24  Zimní olympijské hry 2014 – Soči, Rusko 

Prozatím poslední zimní olympijské hry byly uspořádány v Soči. Zúčastnilo se jich celkem 

88 zemí, největší úspěchy zaznamenali domácí, kteří získali 33 medailí. Druhá pozice patří Norsku 

znak ZOH 2006 

znak ZOH 2010 
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s 26 medailemi a třetí Kanadě s 25 medailemi. Pro Česko byly tyto hry nejúspěšnější, reprezentanti, 

především zásluhou biatlonistů vybojovali 8 medailí. Ve smíšené štafetě obsadil český tým 

stříbrnou pozici. Biatlonisté také zaznamenali individuální úspěchy, Gabriela Soukalová – stříbro, 

Ondřej Moravec – stříbro, bronz, Jaroslav Soukup – bronz. Zlatou medaili ještě přidala 

rychlobruslařka Martina Sáblíková a také Eva Samková v ženském snowboardcrossu. 

  

2 SPORTY NA ZOH 

Na Zimních olympijských hrách je nyní celkem 15 sportovních kategorií, které se dále dělí 

na jednotlivé disciplíny.  

Biatlon 

Muži  Ženy 

Závod jednotlivců (20km) Závod jednotlivců (15km) 

Štafeta (4x7,5km) Štafeta (4x6km) 

Sprint (10km) Sprint (7,5km) 

Závod s hromadným startem (15km) Závod s hromadným startem (12,5km) 

Stíhací závod (12,5km) Stíhací závod (10km) 

Boby 

Muži Ženy 

čtyřbob dvojbob 

dvojbob  

Skeleton 

znak ZOH 2014 
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Krasobruslení  

Rychlobruslení 

Muži Ženy 

500m 500m 

1000m 1000m 

1500m 1500m 

3000m 3000m 

10000m 5000m 

Víceboj Stíhací závod družstev 

Stíhací závod družstev  

Shortrack 

Muži Ženy 

500m 500m 

1000m 1000m 

1500m 1500m 

Štafeta 5000m Štafeta 3000m 
 

Curling 

Lední hokej 

Akrobatické lyžování 

Muži, ženy 

Jízda v boulích 

Akrobatické skoky 

Skikros 

Superpipe 

Slopestyle 

Alpské lyžování 

Muži, ženy 

Alpská kombinace 
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Sjezd 

Slalom 

Obří slalom 

Super G 

Běh na lyžích 

Muži Ženy 

18km nebo 15km 10km 

50km 5km 

4x10km 4x5km 

30km 20km nebo 30km 

10km 15km 

Sprint jednotlivci Sprint jednotlivkyně 

Sprint dvojic Sprint dvojic 

Skiatlon Skiatlon 

Severská kombinace 

Družstvo + střední můstek 

10km + střední můstek 

10km + velký můstek 

Skoky na lyžích 

Velký můstek  

Střední můstek  

Závod družstev 

Saně 

Snowbording 

 

Muži, ženy 

U-rampa 

Obří slalom 

Paralelní slalom 

Paralelní obří slalom 
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Slopestyle 

Snowboardcross 

Přijde mi, že snowboardingové disciplíny nejsou moc známé, většina z nich byla zařazena 

do programu olympiády až během posledních 20 let, proto jsem si některé z nich vybrala pro krátké 

představení.  

U-rampa 

U-rampa je považována za královskou disciplínu freestyle snowboardingu. Poprvé byla 

oficiálně zařazena do programu olympijských her U-rampa v roce 1998, v Naganu. Na těchto hrách 

měla odpůrce, dokonce i mezi snowboardisty. Nejlepší světová jezdkyně v U-rampě  Terje 

Håkonse bojkotovala svou účast se slovy: „Olympiáda se snaží stavět národy proti sobě jako 

soupeře, což není smyslem snowboardingu.“ 

Slopestyle 

Slopestyle je disciplína jak akrobatického lyžování, tak snowboardingu. Závodník sjíždí 

trať, na které jsou vybudované překážky, snaží se předvést co nejvíc triků, které jsou bodované 

rozhodčími. Slopestyle se objevil na olympiádě až v Soči, v roce 2014. 

Snowboardcross 

Ve snowboardcrossu závodíte na trati, která je dlouhá obvykle 700 – 1200m. Je plná 

zatáček, boulí, úzkých průjezdů, skoků apod. Odstartujete zároveň s dalšími třemi závodníky, 

vyhrává ten, kdo se nejdříve dostane do cíle. Snowboardcross se objevil poprvé na hrách v Turíně, 

v roce 2006. 

 

 
U - rampa 
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3 TURNAJ STOLETÍ – NAGANO 1998 

Na zimních olympijských hrách v Naganu v roce 1998 se odehrál již 18. hokejový turnaj 

mužů a historicky první hokejový turnaj žen. Poprvé byla přerušena nejslavnější hokejová liga 

NHL a olympijského turnaje se mohli zúčastnit ti nejlepší hráči světa. Za favority byly pokládány 

týmy Kanady, USA a Ruska. Na naší soupisce sice byla jména jako Jaromír Jágr, Dominik Hašek 

nebo Martin Ručinský, ale experti našemu týmu nedávali velké šance. 

Turnaj se hrál od 7. února do 22. února v halách The Big Hat a Aqua Wing Arena. Začínalo 

se zápasy ve skupině. Tým Česka byl ve skupině C, spolu s Ruskem, Finskem a Kazachstánem. 

Po dvou výhrách nad Finskem a Kazachstánem a těsné prohře s Rusy jsme ze skupiny postupovali 

z druhého místa. Ve čtvrtfinále nás čekal favorizovaný tým USA, nabytý hvězdami z NHL. Tým 

Ameriky však neukázal ve velmi důležitém zápase své kvality a náš výběr ho po brankách Růžičky, 

Jágra, Ručinského a Dopity porazil 4:1. Další duely sehrálo Rusko s Běloruskem (4:1), Švédsko 

Slopestyle 

Snowboardcross 
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s Finskem (1:2) a Kanada s Kazachstánem (4:1). V semifinále jsme se utkali zatím s neporaženým 

výběrem Kanady. Ve velmi vyrovnaném utkání nebyl po základní hrací době znám vítěz. 

Po brankách Šlégra za český tým a Lindena za tým Kanady byl stav nerozhodný 1:1. O vítězi 

musely rozhodnout až samostatné nájezdy, v nich byl jediným úspěšným Robert Reichel a díky 

jeho trefě český tým postoupil do boje o nejcennější kov. Druhé semifinále jasně ovládl tým Ruska, 

když přestřílel Finsko 7:4. Na programu her byly už jen dva zápasy, a to utkání o 3. místo mezi 

Finskem a Kanadou a všemi očekávané finále mezi Ruskem a Českem. Finálové utkání bylo velmi 

vyrovnané, oba týmy spíše  vsadili na defenzivní hru, proto první dvě třetiny nepadl žádný gól. 

Až ve 48. minutě se prosadil po asistenci Patery a Procházky Petr Svoboda. Posledních 12 minut 

utkání český tým dokázal ubránit, finále tedy skončilo spíše fotbalovým výsledkem 1:0. Český tým 

tak poprvé v historii vyhrál na olympijském turnaji pod vedením kouče Ivana Hlinky zlaté medaile. 

Z bronzu se po výhře 3:2 nad Kanadou radovali Fini. Nejlepšími hráči turnaje se stali český  

brankář Dominik Hašek, kanadský obránce Rob Blake a ruský útočník Pavel Bure. 

 

Tabulka play off 

hokejového turnaje 

v Naganu 1998 
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4 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZEMĚ 

Pořadí Stát Zlato Stříbro Bronz Celkem 

1. Norsko 118 111 100 329 

2. USA 96 102 84 282 

3. Německo 86 84 58 228 

4. Rakousko 59 78 81 218 

 Sovětský svaz 78 57 59 194 

6. Kanada 62 56 52 170 

7. Finsko 42 62 57 161 

8. Švédsko 50 40 54 144 

9. Švýcarsko 50 40 48 138 

10. Rusko 49 40 35 124 

Olympijští vítězové 

v hokejovém turnaji – 

Nagano 1998 
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11. Itálie 37 34 43 114 

12. 

Německá 

demokratická 

republika 

39 36 35 110 

13. Nizozemsko 37 38 35 110 

14. Francie 31 31 47 109 

15. Jižní Korea 26 17 10 53 

      

20. Československo 2 8 15 25 

21. Česko 7 9 8 24 

5 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI 

Pořadí Sportovec Stát Sport Zlato Stříbro Bronz Celkem 

1. 
Ole Einar 

Bjørndalen 
Norsko Biatlon 8 4 1 13 

2. Bjørn Dæhlie Norsko Běh na lyžích 8 4 0 12 

3. 
Marit 

Bjørgenová 
Norsko Běh na lyžích 6 3 1 10 

4. 
Raisa 

Smetaninová 

Sovětský 

svaz 
Běh na lyžích 4 5 1 10 

5. 
Stefania 

Belmondová 
Itálie Běh na lyžích 2 3 5 10 

6. 
Ljubov 

Jegorovová 
Rusko Běh na lyžích 6 3 0 9 

7. 
Claudia 

Pechsteinová 
Německo Rychlobruslení 5 2 2 9 

8. 
Sixten 

Jernberg 
Švédsko Běh na lyžích 4 3 2 9 

9. 
Uschi 

Dislová 
Německo Biatlon 2 4 3 9 

10. Viktor An 
Jižní 

Korea 
Short track 6 0 2 8 
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Závěr 

Pracovat na závěrečné práci mě bavilo z toho důvodu, že se o sport zajímám již odmalička 

a zimním sportům se věnuji. Chtěla jsem se dozvědět o historii her, hledat informace o tom, jak 

si vedli naši reprezentanti, jaké země byly v minulosti nejúspěšnější a jestli je tomu tak i dodnes, 

což jsem všechno zjistila. Ze všeho nejlepší pro mě bylo psát o Naganu, jelikož hokej patří mezi 

moje nejoblíbenější sporty, jsem ráda, že jsem se dozvěděla spoustu detailů z tohoto turnaje. Jsem 

se svou prací spokojená a doufám, že sportovním nadšencům přinese alespoň pár nových poznatků, 

které by je mohly zajímat. 
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